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1

7.Ks.8
OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowi enia nakladaj 4cego obowiezek przeprow adzenia

oceny oddzialywania na Srodowisko

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

art.

z

l0 i

r.,

2017

z

49 ustawy
1257

tj.),

3 pu1dziernika 2008

w

Bydgoszczy, dzialajqc

na

podstawie

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U.

zwanej dalej w skr6cie ustaw4 Kpa oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy

z

dnia

r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefrstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzial)rwania na Srodowisko (Dz. IJ' 22017 r.,poz. 1405 ti.),
zwanej dalej w skr6cie uouioS,

zawiadamia

strony postgpowania

o

wydaniu

w dniu 18 pafudziernika 2017 r., postanowienia o

przeprowadzenia oceny oddziatyvania

obowi4zku

na Srodowisko oraz ustaleniu zakresu raportu

zgodnego

w zwiqzku zprowadzonym postQpowaniem administracyjnym, na wniosek zlo2ony
przez GminE Miasto Woclawek, reprezentowanqprzez Pana Macieja Niemiec przedstawiciela firmy

z

art. 66 uouioS,

z o.o., w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiqwzigcia pn.: ,,Budowa trasy Srednicowej I etap od ul. Toruriskiej we Woclawku",
realizowanego w obszarzeizakresie okreslonym w zalqcznikach graficznych dol4czonych do wniosku

Voessing Polska Sp.

oraz karcie informacyjnej przedsigw zigcia.

Zgodnie

postanowienia,

z art. 10 $ 1 ustawy Kpa, strony postgpowania mog4 zapoznac siQ z tre$oi4
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

przy ul.Dworcowej 81, 85

-

009 Bydgoszcz,numer pokoju 511 (V pigtro), w godzinach

8oo-15oo.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoSci na tablicach ogloszef w Urzqdzie

i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, a tak2e w Biuletynie
Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na stronie

Miasta Wloclawek

internetowej - www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.
Zgodnie

z

art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron uwaza sig za dokonane po upf'rvie

l4 dni od dnia publicznego ogloszenia.
-

Wskazujq dzieri publicznego ogloszenia:

Zdjeto z tabli cy o gloszefi
(pieczEi jednostki)
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B'"?#Bfili'j;,tTi3Rl
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dnia

*

l8 paidziernika20lT r-
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i*rzqdrumy urugdem eleklywni*, $$r{zgdnis i proirorlowiskowo

ul. ilwsxnws $1" 85-S$9 Bydgo:rru, i*l^:5? 5S"65"6*4 fnn 5? 50'65"667, kuneelnrin.bydgosz*@rdo:.gttv.pl,
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